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KS § 168 

Ks au § 269 Dnr 2021/490 
 

Planbesked – Bodil 2 
Köping Hotellfastighet AB har inkommit med en begäran om planbesked. De önskar 

möjlighet att uppföra ett högre flerbostadshus i direkt anslutning till befintlig hotellbyggnad. 

Byggnaden föreslås uppföras i upp till 12 våningar. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ge positivt planbesked. Avsikten med att 

ta fram en ny detaljplan är att möjliggöra uppförandet av ett högre flerbostadshus i direkt 

anslutning till befintlig hotellbyggnad. Andra lämpliga användningsområden bör också 

prövas, t ex förskola. Under planarbetet behöver bland annat följande förutsättningar tas 

hänsyn till: Stadsbild, riskhänsyn, trafikbuller och vattenskyddsområde. 

 

Tjänsteskrivelse, planbesked och planuppdrag samt planbeskedsansökan föreligger. 

 

Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag gör: Andreas Trygg (V) 

 

Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen  
 

att ge positivt planbesked. 
 

samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet 

Bodil 2 i syfte att pröva lämpliga alt användningsområden. 

 

 

 

KS § 169 

Ks au § 260 Dnr 2021/297 
 

Yttrande över VafabMiljös förslag till revidering av föreskrifter för 
avfallshantering  
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap miljöbalken och en ny avfalls-

förordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen 

kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret 

enligt 15 kap 20 § revideras. 

 

Med anledning av dessa nationella beslut samt överförandet av ansvaret för insamling av 

returpapper till kommunen, finns det anledning att justera medlemskommunernas före-

skrifter för avfallshantering. Därtill föreslås några justeringar av redaktionell karaktär och 

som följer av tillämpningen av taxan. 

 

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden föreligger. 
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen  
 

att anta förslag till reviderade ”Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kommunal-

förbund" att gälla från 1 januari 2022 i Köpings kommun. 
 

att ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens synpunkter på föreskrifterna. 
 

samt att lämna ”Synpunkter på Revidering av Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö 

kommunalförbund – Köpings kommun” vidare till VafabMiljö kommunalförbund. 

 

 

 

KS § 170 

Ks au § 284 KS 2021/501 
 

Delårsrapport - Kommunstyrelsen 
Delårsrapporten är dels en ekonomisk uppföljning med resultat per den 31:a augusti och dels en 

uppföljning av verksamhetens måluppfyllelse. 

 

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens ansvarsområde per den 31:a augusti visar en 

avvikelse mot budget med totalt -0,4 miljoner kronor. Prognosen för hela året 2021 är en 

avvikelse med -12,5 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom mark och fastighet 

och inom räddningstjänsten. 

 

Vid uppföljning av grunduppdrag utifrån verksamhetsperspektiv och medarbetarperspektivet 

bedöms att det finns förutsättningar att uppnå målsättningarna helt eller delvis, men för 

ekonomiperspektivet bedöms att det inte finns förutsättningar att uppnå målsättningarna. 

 

Förslag till delårsrapport samt tjänsteskrivelse föreligger. 

 

Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna delårsrapport till och med 31:a augusti för kommunstyrelsens ansvarsområde. 

 

 

 

KS § 171 

Ks au § 285 KS 2021/501 
 

Delårsrapport – Köpings kommun 
Delårsrapporten beskriver det ekonomiska utfallet för Köpings kommunkoncern januari till 

augusti 2021 och även en prognos för hela året 2021. I rapporten görs också en uppföljning av 

verksamhetens grunduppdrag och måluppfyllelse. 

 

Köpings kommun redovisar ett delårsresultat på 21,9 Mkr. Resultatet motsvarar 1,9 procent av 

skatteintäkterna vilket är högre än kommunens långsiktiga mål på 0,5 procent. Kommun-

koncernens resultat blev 61,5 Mkr jämfört med 100,5 Mkr 2020. Årets nettoinvesteringar för 

kommunen har hittills uppgått till 124,2 Mkr och var för samma period 2020 128,8 Mkr. 

Koncernens nettoinvesteringar har uppgått till 219,1 Mkr. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 
Datum 

2021-10-14 

Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Nämndernas prognoser för helåret för verksamheterna indikerar ett underskott på -13,4 Mkr. 

Verksamheter tillhörande finansförvaltning samt finansiering beräknas ge ett överskott på 1,4 

Mkr. Årets resultat beräknas bli - 3,4 Mkr, vilket är 12,0 Mkr sämre än budgeterat resultat. 

 

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet, men utifrån helårsprognosen kommer inte 

målet att uppnås i årsbokslutet. För verksamhetsmålen är bedömningen att förutsättningarna 

finns för att uppnå målen. Bedömningen är, eftersom det finansiella målen inte prognosticeras 

att uppnås, att kommunen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning. 

 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

 

Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att godkänna delårsrapporten per 30:e augusti 2021. 
 

samt att ge i uppdrag till de nämnder som prognosticerar underskott mot budget för helåret 

2021 att vidta åtgärder för att få en budget i balans. 

 

 

 

KS § 172 

Ks au § 272 KS 2021/236 
 

Finanspolicy 
Ekonomiavdelningen har i uppdrag att regelbundet se över finanspolicy och föreslå 

förändringar vid behov. Nuvarande styrdokument har varit oförändrade sedan 2014-12-15. 

Strukturen i det uppdaterade dokumenten är helt omgjord mot tidigare finanspolicy. 

 

Finanspolicyn omfattar Köping kommun med helägda bolag och är ett ramverk från 

kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och 

principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Det övergripande syftet med att 

uppdatera finanspolicyn är att säkerställa finansverksamheten utifrån kommunens aktuella 

situation och rådande marknadsförutsättningar. Med finansverksamhet avses upplåning, 

utlåning, borgen, likviditetshantering, placeringar och finansiell riskhantering. 

 

Arbetsutskottet beslutade om förändringar i förslaget till finanspolicy och ny handling ligger 

för beslut.  

 

Tjänsteskrivelse samt förslag till finanspolicy föreligger. 

 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att förslag till ny finanspolicy fastställs och att tidigare finanspolicy upphör att gälla. 
 

samt att tidigare beslut från 1999-11-29 avseende hantering av pensionsmedel för 

pensionsförpliktelser från och med 1998 upphör att gälla. 
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KS § 173 

Ks au § 273 KS 2021/486 
 

Bolagspolicy 
Sedan 2021 är Köpings kommuns helägda bolag inordnade i en bolagskoncern, med Köping 

Rådhus AB som moderbolag. Moderbolaget, som är ett holdingbolag, ägs till hundra procent 

av Köpings kommun. Det är genom moderbolaget som kommunen utövar sitt ägarskap i 

dotterbolag. Det är därför viktigt att kommunens roll tydligt är definierad i styrningen av de 

kommunala bolagen. 
 

En tidigare policy för Köpings kommun och dess helägda bolag, som fastställdes av 

kommunfullmäktige 2016, upphörde att gälla 2019-12-13 och därför behöver en ny policy 

beslutas. 
 

Arbetsutskottet beslutade om förändringar i förslaget till bolagspolicy och ny handling ligger 

för beslut 
 

Tjänsteskrivelse samt förslag till finanspolicy föreligger. 

  

Annika Duàn yrkar på att ändring av arbetsutskottets förslag till beslut: ”att på sida 8 och 11 

ändra så val av ombud till bolagsstämma görs i kommunstyrelsen, inte i kommun-

fullmäktige.” 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 

att på sida 8 och 11 ändra så val av ombud till bolagsstämma görs i kommunstyrelsen, inte i 

kommunfullmäktige. 
 

 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta bolagspolicy för Köpings kommun. 
 

 

 

KS § 174 

Ks au § 274 KS 2021/454 
 

Beslut om fastställande av reviderat reglemente för kommunstyrelsen  
I kommunfullmäktiges beslut om organisationsöversyn för kultur-och folkhälso-

förvaltningen (2021-09-27 §90) gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera 

nämndernas reglementen i enlighet med beslutet. Kommunstyrelsens reglemente har därför 

uppdaterats med tillkommande ansvarsområden. Det kommunövergripande ansvaret för 

folkhälsofrågorna och ansvaret för drift, förvaltning och utveckling av Forum har lagts till. 

Ansvaret för ungdomsdemokratifrågorna innefattas redan i 5§ ”utvecklingen av den 

kommunala demokratin”. 
 

I samband med skapandet av kommunens bolagspolicy har behovet uppkommit att 

förtydliga styrelsens ledningsfunktion och styrfunktion mot företag och stiftelser. Här har 

”förbund” och ”andra juridiska personer” lagts till i paragrafen för att få en fulltäckande 

ordalydelse.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 
Datum 

2021-10-14 

Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

Tjänsteskrivelse samt förslag till nytt reglemente föreligger. 

 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att reviderat reglemente fastställs att gälla från och med 1 november 2021. 

 

 

 

KS § 175 

Ks au § 275 KS 2021/454 
 

Beslut om fastställande av reviderat reglemente för social- och 
arbetsmarknadsnämnden  
I kommunfullmäktiges beslut om organisationsöversyn för kultur och folkhälsoförvaltningen 

(2021-09-27 §90) gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera nämndernas 

reglementen i enlighet med beslutet. Social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente har 

därför justerats genom att ansvaret för kommunens barn- och ungdomsverksamhet som inte 

regleras i andra nämnders reglementen har lagts till. 

 

Tjänsteskrivelse samt förslag till nytt reglemente föreligger. 

 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att reviderat reglemente fastställs att gälla från och med 1 november 2021. 

 

 

 

KS § 176 

Ks au § 276 KS 2021/454 
 

Beslut om namnändring för nämnd, samt fastställande av reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden  
I kommunfullmäktiges beslut om organisationsöversyn för kultur- och folkhälso-

förvaltningen (2021-09-27 §90) gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera 

nämndernas reglementen i enlighet med beslutet. 

 

I samband med att nämnden fråntas ansvaret för det kommunövergripande folkhälsoarbetet 

föreslår kommunledningsförvaltningen att nämnden byter namn till kultur- och 

fritidsnämnden och att förvaltningen därmed byter namn till kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

I samband med namnbytet upphävs kultur- och folkhälsonämndens reglemente och ett 

reglemente för kultur- och fritidsnämnden fastställs. 

 

Arbetsutskottet beslutade att lägga till finskt förvaltningsområde som ett ansvarsområde i 

förslaget till nytt reglemente, en ny handling ligger för beslut. 

 

Tjänsteskrivelse samt förslag till nytt reglemente föreligger. 
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att kultur- och folkhälsonämnden byter namn till kultur- och fritidsnämnden från och med 

den 1 november 2021. Nämndens förvaltning byter namn från kultur- och folkhälso-

förvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. 
  

att kultur- och folkhälsonämndens reglemente upphävs från och med 1 november 2021. 
  

samt att kultur- och fritidsnämndens reglemente fastställs att gälla från och med 

1 november 2021. 

 

 

 

KS § 177 

Ks au § 263 Dnr 2021/452 
 

Beslut om delegationsordning 
Kommunledningsförvaltningen har under året arbetat med en större översyn av samtliga 

nämnders delegationsordningar. Syftet med delegation är att avlasta kommunstyrelsen från 

ärenden av mer rutinartad karaktär så att kommunstyrelsen ska kunna ägna sig åt de 

principiellt viktiga frågorna.  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades som helhet senast 2017-03 16 (§56) och 

det finns ett behov av att uppdatera ordningen efter gällande organisation och lagstiftning 

och i enlighet med den tillitsbaserade styrningen.  

 

Delegationsordningen har uppdaterats för att få till snabbare, effektivare och tydligare 

processer där besluten inom budgetram kan fattas nära verksamheten. Förslaget till ny 

delegationsordning består av två delar; En kommungemensam del som innehåller alla de 

delegationer som är gemensamma för alla nämnder – ekonomi, arbetsgivarfrågor, allmänna 

handlingar etc, - vilka föreslås vara likalydande för samtliga nämnder. Därtill kommer en 

nämndspecifik del för respektive nämnd där de verksamhetsspecifika delegationerna 

återfinns. 

 

I den nya mallen ges delegation direkt till den delegat som får fatta beslutet, utan vidare-

delegation. Detta tydliggör beslutsmandatet och underlättar administrationen vilket i 

kombination med uppdaterade rutiner för återrapportering är en viktig del i att öka kvalitet 

och rättssäkerhet i beslutsprocessen. 

 

Arbetsutskottet beslutade att punkt F4 ska utgå ur det förslaget till delegationsordning och 

ny handling ligger för beslut. 

 

Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen föreligger. 
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Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att den nuvarande delegationsordningen upphävs. 
 

samt att det upprättade förslaget på ny delegationsordning, med undantag av punkt F4 

antas. 

 

 

 

KS § 178 

Ks au § 265  KS 2021/440 
 

Sammanträdesdagar 2022 
Förslag för sammanträdesplan 2022 föreligger. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att fastställa föreliggande sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen. 
 

samt att föreslå kommunfullmäktige fastställa föreliggande sammanträdestider 2022 

för kommunfullmäktige. 

 

 

 

KS § 179 

Ks au § 271 KS 2021/394 
 

Remiss – Leader Mälardalen, Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 
Leader Mälardalen arbetar just nu med att ta fram en utvecklingsstrategi för det nya Leader-

området i kommande verksamhetsperiod 2023-2027. Leaderområdet kommer att bestå av 

södra Fellingsbrobygden i Lindesbergs kommun, samt Arboga, Kungsörs, Köpings, Hallsta-

hammars, Västerås (exklusive tätorten Västerås), Enköpings (exklusive tätorten Enköping), 

Håbo och Upplands-Bro kommuner. 

 

Köpings kommun har tidigare under året yttrat sig över ett förslag till vision, mål och insats-

områden i strategin. Nu bereds leader-kommunerna möjlighet att yttra sig över ett utkast till 

hela utvecklingsstrategin. 

 

Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande föreligger. 

 

Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande fastställs och överlämnas till Leader 

Mälardalen. 
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KS § 180 

Ks au § 270 KS 2021/491 
 

Remiss – Köpings vattenskyddsområde 
Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME) har bjudit in till samråd för ”Vattenskydds-

område för Köpings vattentäkt” Förslaget innebär ett utökat vattenskyddsområde för Köpings 

vattentäkt där skyddsområdet delas in i Primär och Sekundär zon. Det utökade förslaget kan 

komma att innebära inskränkningar på både kommunala och privata fastigheter och dess 

möjlighet att utveckla sina fastigheter, t.ex. expandera eller ändra verksamhet men då en 

långsiktig säkring av Köpings vattentäkt är av stor vikt för Köpings framtid så får dessa 

eventuella inskränkningar stå tillbaka för vattenskyddsområdet. 

 

Ärendet har beretts på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Införande av utökade skyddsföreskrifter för vattentäkten skulle kunna innebära 

inskränkningar i privata fastighetsägares möjligheter att utveckla sina fastigheter, t.ex. 

expandera eller ändra verksamhet.  

 

Även för en del kommunala fastigheter innebär det utökade vattenskyddsområdet vissa 

inskränkningar. Dock så bedömer vi att de ekonomiska konsekvenserna för en skadad 

vattentäkt och en eventuellt ny vattentäkt är mycket större än de sammanlagda ekonomiska 

konsekvenserna på eventuell utebliven exploatering som vattenskyddsföreskrifterna kan 

innebära för privata och offentliga fastighetsägare. Dessutom är alla som bor och verkar i 

kommunen beroende av dricksvatten och möjligheten för kommunen att exploatera 

kommunägd mark i framtida utbyggnadsområden i andra delar av tätorten bygger ju på att 

det finns en långsiktig säker vattenförsörjning. 

 

Alla som bor och verkar i kommunen är beroende av dricksvatten. Förslaget innebär att man 

långsiktigt säkrar vattenkvalitén till Köpings vattentäkt, vilket är positivt, och har inget att 

erinra mot förslaget på utökat vattenskyddsområde. 

 

Tjänsteskrivelse och bilagor föreligger.  

 

Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på samrådsyttrande fastställs och överlämnas till 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. 

 

 

 

KS § 181 

Ks au § 251 Dnr 2021/419 
 

Uppdrag – Framtagande av gång- och cykelplan 2022-2027 
Kommunens utvecklingsmål ”vi växer med ansvar” handlar om att skapa trygga och 

attraktiva livsmiljöer och att arbeta aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan. 

Vi ska gemensamt ta ansvar för att minska vår miljöpåverkan, vilket ställer krav bland annat 

på kraftfulla insatser inom bland annat hållbara transporter såsom gång och cykel.  
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Västra Mälardalens Energi och Miljö har i flera år fokuserat arbete på att bygga och 

renovera gång- och cykelvägar samt att öka andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager.  

I ett nästa led för att bidra till måluppfyllelsen har man i handlingsplanen för målområdet 

identifierat behovet av en gång- och cykelplan för 2022-2027.  

 

Syftet med gång-och cykelplanen är att tydliggöra strategier och åtgärder som kommunen vill 

genomföra för att skapa en attraktiv miljö för gående och cyklister. Den ska även bidra till att 

skapa cykelmöjligheter mellan kommunens tätorter och närliggande kommuner i enlighet med 

det utredningsuppdrag som gavs till Tekniska kontoret 2016-02-09 (Ks au §23) att verka för 

en utbyggnad av ett sammanhängande cykelnätverk mellan Köping, Arboga och Kungsör.  

 

Västra Mälardalen Energi och Miljö har inkommit med en skrivelse där de föreslår att en 

plan tas fram för Köpings kommun. Kommunledningsförvaltningen anser att en gång-och 

cykelplan är ett bra steg framåt för att stimulera till ökad cykling. Gång- och cykelplaner är 

ett vanligt styrdokument som flertalet kommuner har antagit de senaste åren i ett led att 

locka fler att välja miljövänliga transporter. En gång- och cykelplan bidrar även till att skapa 

attraktiva livsmiljöer och gynnar folkhälsan.  

 

Planen tas fram i enlighet med kommunens gällande riktlinjer för styrande dokument. 

 

Skrivelse från Västra Mälardalen Energi och Miljö föreligger. 

 

Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen 
 

att Västra Mälardalens Energi och Miljö ges i uppdrag att ta fram en gång- och cykelplan 

för Köpings kommun för 2022-2027. 

 

 

 

KS § 182 

Ks au § 259 Dnr 2021/114 
 

Delegationsrapport, samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet 
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom samhällsbyggnadsförvaltningens 

mark- och fastighetsenhet under augusti 2021 föreligger. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att notera rapporten till protokollet. 

 

 

 

KS § 183 

Anmälan av handlingar 
Protokoll från strategisk regional beredning 2021-09-10 samt protokoll från 

ungdomsfullmäktige 2021-09-14 föreligger. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 
Datum 

2021-10-14 

Kommunstyrelsen  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga handlingar till protokollet. 

 

 

 

KS § 184 

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet den 7, 14, 21 och 28 september 2021 
Arbetsutskottets protokoll från den 7, 14, 21 respektive 28 september 2021 föreligger. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta 
 

att lägga protokollen till handlingarna. 


